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 جـــدول الواجبـــات األســــبـوعـــيـة     مدرسـة الراشــد الصالـح الخاصـة                

    26/   10/ 2017إلــى        22/   10/ 2017لألســـبـوع مــن            ـــ    ـــ اإلدارة المـــدرســيـة ـــ                    

 (  أ)   الرابعالـــــصــف 

 
 الـــخـــمـيس األربــعــاء الــثــالثـاء االثـنــيــن األحــــد الـــمـــادة

 
 التربية اإلسالمية

 تسميع حديث المؤمن القوي تسميع سورة البروج
التدريب على أحكام الم لفظ 

 الجاللة 
................. ................... 

 
 اللغـــة العربيــة

 انسج مربعا تابع قصة قصة انسج مربعا
 30حل كتاب النشاط ص

 33حتى
مالء من جاءت إ 96ص 

 حتى الدفء
 شطةتابع كتاب األن

 
 اللغــة اإلنجلـيـزية
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Assessment 1 
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Class Book 
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Page12 

 
 الـــريـاضيــات

 اختبار قصير مراجعة لالختبار
العالقة بين الضرب والقسمة 

 ( 140واجب ص ) 
 عالقة القسمة بالطرح 

 146ص145واجب ص 

الضرب في صورة  
 مقارنة 
 ( 152واجب ص ) 

 
 الــعلـــوم

 78التحول ص مفهوم 
مفهوم النسخة والوراثة ص 

80 
مفهوم السلوك المورث 

 82والمكتسب ص 

حل تدريبات الملخص 
داخل 84المرئي ص 

 الفصل 

 حل تدريبات الوحدة 
 داخل الفصل  89ص 

 71و 70حل صفحة اجتماعيات

 سؤال أ 30حل ص التربية األخالقية
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    26/   10/ 2017إلــى        22/   10/ 2017لألســـبـوع مــن   ـــ اإلدارة المـــدرســيـة ـــ                       

 ) ب  ( الرابعالـــــصــف 

 

 

 
 الـــخـــمـيس األربــعــاء الــثــالثـاء االثـنــيــن داألحــــ الـــمـــادة

 
 التربية اإلسالمية

 تسميع حديث المؤمن القوي تسميع سورة البروج
التدريب على أحكام الم لفظ 

 الجاللة 
................. ................... 

 
 اللغـــة العربيــة

 تابع قصة انسج مربعا قصة انسج مربعا
 30النشاط صحل كتاب 

 33حتى
إمالء من جاءت  96ص 

 حتى الدفء
 تابع كتاب األنشطة
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 اختبار قصير مراجعة لالختبار
العالقة بين الضرب والقسمة 

 ( 140واجب ص ) 
 عالقة القسمة بالطرح 

 146ص145واجب ص 

الضرب في صورة  
 مقارنة 
 ( 152واجب ص ) 

 
 الــعلـــوم

 78مفهوم التحول ص 
النسخة والوراثة ص مفهوم 

80 
مفهوم السلوك المورث 

 82والمكتسب ص 

حل تدريبات الملخص 
داخل 84المرئي ص 

 الفصل 

 حل تدريبات الوحدة 
 داخل الفصل  89ص 

 
 اجتماعيات

 71و 70حل صفحة

 سؤال أ 30حل ص التربية األخالقية
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 (   ج)  الرابعالـــــصــف 

 
 الـــخـــمـيس األربــعــاء الــثــالثـاء االثـنــيــن األحــــد الـــمـــادة

 
 التربية اإلسالمية

 تسميع حديث المؤمن القوي تسميع سورة البروج
التدريب على أحكام الم لفظ 

 الجاللة 
................. ................... 

 
 اللغـــة العربيــة

 تابع قصة انسج مربعا قصة انسج مربعا
 30حل كتاب النشاط ص

 33حتى
إمالء من جاءت  96ص 

 حتى الدفء
 تابع كتاب األنشطة
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 الـــريـاضيــات

 اختبار قصير مراجعة لالختبار
العالقة بين الضرب والقسمة 

 ( 140واجب ص ) 
 عالقة القسمة بالطرح 

 146ص145واجب ص 

الضرب في صورة  
 مقارنة 
 ( 152واجب ص ) 

 
 الــعلـــوم

 78مفهوم التحول ص 
ص  مفهوم النسخة والوراثة

80 
مفهوم السلوك المورث 

 82والمكتسب ص 

حل تدريبات الملخص 
داخل 84المرئي ص 

 الفصل 

 حل تدريبات الوحدة 
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 سؤال أ 30حل ص التربية األخالقية
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 (د)  الرابعالـــــصــف 

 

 

 
 الـــخـــمـيس األربــعــاء الــثــالثـاء االثـنــيــن األحــــد الـــمـــادة

 
 التربية اإلسالمية

 تسميع حديث المؤمن القوي تسميع سورة البروج
التدريب على أحكام الم لفظ 

 الجاللة 
................. ................... 

 
 اللغـــة العربيــة

 تابع قصة انسج مربعا قصة انسج مربعا
 30حل كتاب النشاط ص

 33حتى
إمالء من جاءت  96ص 

 حتى الدفء
 تابع كتاب األنشطة
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 الـــريـاضيــات

 اختبار قصير مراجعة لالختبار
العالقة بين الضرب والقسمة 

 ( 140واجب ص ) 
 عالقة القسمة بالطرح 

 146ص145واجب ص 

الضرب في صورة  
 مقارنة 
 ( 152واجب ص ) 

 
 الــعلـــوم

 78مفهوم التحول ص 
ص  مفهوم النسخة والوراثة

80 
مفهوم السلوك المورث 

 82والمكتسب ص 

حل تدريبات الملخص 
داخل 84المرئي ص 

 الفصل 

 حل تدريبات الوحدة 
 داخل الفصل  89ص 

 71و 70حل صفحة اجتماعيات
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    26/   10/ 2017إلــى        22/   10/ 2017لألســـبـوع مــن           ـــ اإلدارة المـــدرســيـة ـــ                      

 )  هـ  ( الرابعالـــــصــف 

 

 

 
 الـــخـــمـيس األربــعــاء الــثــالثـاء االثـنــيــن األحــــد الـــمـــادة

 
 التربية اإلسالمية

 تسميع حديث المؤمن القوي تسميع سورة البروج
التدريب على أحكام الم لفظ 

 الجاللة 
................. ................... 

 
 اللغـــة العربيــة

 تابع قصة انسج مربعا قصة انسج مربعا
 30حل كتاب النشاط ص

 33حتى
إمالء من جاءت  96ص 

 حتى الدفء
 تابع كتاب األنشطة
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 اختبار قصير مراجعة لالختبار
العالقة بين الضرب والقسمة 

 ( 140واجب ص ) 
 عالقة القسمة بالطرح 

 146ص145واجب ص 

الضرب في صورة  
 مقارنة 
 ( 152واجب ص ) 

 
 الــعلـــوم

 78مفهوم التحول ص 
ص  مفهوم النسخة والوراثة

80 
مفهوم السلوك المورث 

 82والمكتسب ص 
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داخل 84المرئي ص 
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 )  و  ( الرابعالـــــصــف 
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 اختبار قصير مراجعة لالختبار
العالقة بين الضرب والقسمة 

 ( 140واجب ص ) 
 عالقة القسمة بالطرح 

 146ص145واجب ص 

الضرب في صورة  
 مقارنة 
 ( 152واجب ص ) 

 
 الــعلـــوم
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مفهوم السلوك المورث 

 82والمكتسب ص 
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داخل 84المرئي ص 
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 حل تدريبات الوحدة 
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